Mais um passo para pôr fim às perdas
salariais
Após meses de negociação, Administração apresenta proposta considerada conservadora,
mas que fará diferença para mais de 3.800 servidores

Sindserv promove
encontro entre
Secretária de
Educação e
Servidores

Após empenho dos
servidores, usina de
asfalto é reaberta

Veja o edital
de convocação
para Assembleia
Extraordinária
no dia 30
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Estamos prestes a conseguir um
significativo avanço em nossa pauta de
reivindicações. Além de todo o trabalho
que o sindicato vem desempenhando
junto à Administração, no convencimento
de que o servidor é a maior vítima de
toda a corrupção pela qual a cidade vem
passando nos últimos anos, os trabalhos da
Comissão Paritária também conseguiram
ampliar o alcance da nossa massiva
argumentação.
Nos últimos dias temos realizado
exaustivas reuniões entre nossa diretoria e
o prefeito Kireeff. O mesmo diz reconhecer
nossas reivindicações como legítimas e
está fazendo o que pode para chegar ao
início de um denominador comum que

satisfaça a categoria e não comprometa o
orçamento do município.
Além das nossas bandeiras, lembramos o
movimento popular que tomou as ruas de
várias cidades no nosso país. O exemplo
de união do povo brasileiro culminou com
a derrubada de leis vistas com maus olhos
pelo cidadão e o melhor, deixou inúmeros
políticos preocupados com o Gigante que
acordou.
É com esse mesmo espírito aguerrido que
o servidor deve sempre estar unido em prol
dos direitos de nossa classe, participando
das assembleias, atos, protesto e atividades
convocados pelo sindicato.
Sozinhos somos fracos, mas unidos nos
tornamos um gigante com mais de 10 mil
servidores.

Marcelo Urbaneja
Presidente do Sindserv

O Sindserv informa que está com novo horário de
atendimento: Das 8h às 18h sem interrupção para o almoço
Curtam nossa página no Facebook e fiquem por dentro das últimas notícias!
https://www.facebook.com/sindserv.londrina
Fique atento! O Sindicato tem um novo telefone:
(43) 3372-1257
Servidor, é muito importante que você mantenha o seu cadastro atualizado no Sindserv. Essa informação é essencial
para melhorarmos nosso atendimento
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Secretária da Educação é sabatinada por
educadores durante OLT

A OLT da Educação do mês de junho
contou com a presença de mais de 100
representantes dos locais de trabalho.
O motivo de tamanho quórum foi a
participação da secretária municipal de
Educação, Janet Thomas, que aceitou o
convite do Sindserv pra participar da reunião
que aconteceu no último dia 25.
Em um dos raros momentos que os
servidores da pasta tiveram de estar frente

a frente com a secretária, eles aproveitaram
para sabatiná-la e esclarecer uma série de
dúvidas que a categoria tem em relação ao
futuro da educação no município.
Segundo a diretora do Sindserv, Regina
Dirce, os educadores estavam ansiosos
por este encontro. “Infelizmente ele só
aconteceu agora, quase sete meses depois de
a nova Administração assumir. Esse grande
espaço faz com que muitas informações e
especulações circulem na rádio peão, o que
vinha causando uma grande instabilidade na
base. Esperamos que mais momentos como
este possam acontecer com mais frequência”,
esclareceu.
Na reunião que durou toda a amanhã, os
professores, supervisores e diretores que se
fizeram presentes questionaram a secretária
sobre: hora atividade, reforma e manutenção
das escolas, recomposição do quadro
profissional, contratação de estagiários, PSS
para professores entre outros.

Segundo a servidora da Educação e Diretora
da Escola Municipal Francisco Pereira de
Almeida Junior, Ivete Aparecida Pimentel,
“a OLT foi totalmente produtiva, a presença
da Secretária pôde nos dar respostas e com
isso saímos do achismo. A presença dela aqui
traz a certeza daquilo que nós precisamos
realmente lutar e dentro do que a secretária
apresentou hoje, nós precisamos partir para
pedidos e soluções concretas”, refletiu a
diretora.
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Sindserv consegue proposta
para o zeramento das perdas salariais
Após quase sete meses de negociação com
a Administração municipal conseguimos
um avanço significativo que irá beneficiar
mais de 3.800 servidores municipais que
ainda não haviam sido atendidos pelas
recomposições de seus salários.
Segundo Marcelo Urbaneja, Presidente
do Sindserv, “essas últimas três rodadas
foram marcadas por três encontros com
discussões intensas sobre a viabilidade
técnica e de recursos, a Administração
sempre se mostrou conservadora em
relação ao orçamento, até que conseguimos
quebrar uma barreira que a princípio
parecia intransponível”, comenta.
A princípio todos os itens da pauta foram
trabalhados, entretanto, a Administração se
colocava reticente em relação aos custos,
dessa forma trabalhamos para que os
servidores que ainda encontram-se sem a
reposição fossem atendidos neste primeiro
momento. “Foi muito difícil, o secretariado
do prefeito nos apresentava uma proposta
de reposição salarial para os AGP’s, TGP’s
e TSP’s ao longo de 15 anos, rechaçamos
essa ideia por achá-la desrespeitosa com
o servidor, batemos na mesa e mostramos
que era possível eles se comprometerem
com mais, pois isso não é um agrado para
o servidor, mas a garantia dos direitos
trabalhistas que por anos nos foi negado
e que o orçamento historicamente se
comporta muito mais otimista do que eles
estão pensando”, disse Urbaneja.
Com essa proposta, conseguimos zerar as
perdas salariais de quase 3.800 servidores
públicos municipais.
“Ainda a proposta é conservadora, mas

reconhecemos que houve boa vontade
do prefeito em atender a categoria,
ele se mostrou aberto ao diálogo e se
comprometeu em prosseguir com os outros
itens da pauta no próximo semestre”,
explicou.
Os avanços são significativos
principalmente se contarmos o curto
intervalo de tempo que levamos para
conseguir uma proposta minimamente
digna de ser apresentada à categoria. Para
recordar os servidores, durante a antiga
administração petista de Nedson Micheletti
foram oito anos sem nenhuma negociação.

Já na era do seu “sucessor”, Barbosa Neto,
no primeiro ano não conseguimos nenhum
avanço, no segundo ano foi dado um abono
de R$ 100 para os servidores que ganhavam
até mil reais, somente no terceiro ano que
conseguimos obter um avanço significativo
de 17% de reposição salarial reduzindo
o acúmulo de 37%. No quarto ano foram
aprovados os PCCS’s da Educação e o Geral.
A proposta será discutida com os
servidores por meio da Assembleia Geral
Extraordinária que acontecerá no próximo
dia 30. Servidor, sua participação é muito
importante.

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Londrina, sediado na cidade de Londrina – PR, à Rua Bélgica 821,
Jardim Igapó, através de seu Diretor Presidente, com base no Artigo
60, combinado com os artigos 60 a 66 do seu Estatuto, convoca todos
os servidores(as) públicos municipais de Londrina para a Assembleia
Geral Extraordinária a se realizar no auditório do Hotel Sumatra, sito à
Rua Senador Souza Naves, 803, Centro, nesta cidade de
Londrina – PR, no dia 30 de julho de 2013, às 19h em primeira
convocação e às 19h30min. em segunda convocação, com a seguinte
pauta: deliberação sobre proposta da Administração referente à pauta
de reivindicações de 2013.
Londrina, 18 de julho de 2013.
(a) Marcelo de Lima Urbaneja – Diretor Presidente – SINDSERV-LD
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Sindserv realiza capacitação para mais de 240
servidores da Endemias
O auditório da Super Creche, sediou
no dia 27 de junho uma capacitação
promovida pelo Sindserv aos Agentes
de Endemias. Na pauta do encontro
foi tratado “O estatuto do Servidor”,
que contou com a palestra do servidor
público Roberto Pintor.
Na avaliação da diretora do Sindserv,
Pilar Soldório, “este momento foi
necessário, pois os agentes de
endemias são uma categoria nova
dentre os servidores e iniciaram suas
atividades em maio de 2012. Por isso,
todos precisam conhecer o Estatuto”,
comenta.
Ela reforça que o papel do sindicato
é o de defesa dos direitos dos
trabalhadores e também o de
promover o conhecimento. “Dessa
forma evitamos que o servidor venha a
sofrer punições por desconhecimento
do Estatuto.

Servidor João Paulo Batista Alvares:
“É muito importante o sindicato reunir a
categoria. Foram esclarecidas muitas dúvidas
principalmente em comparação ao antigo
empregador que era uma OSCIP. Espero que
o sindicato fique de olho nos direitos dos
servidores e a questão do fornecimento dos
uniformes e EPI’s.
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OLT dos aposentados reuniu cumpadis e
cumadis para a festança
Os servidores aposentados do Sindserv
puderam se divertir em mais uma OLT, ou
melhor, no Arraiá da OLT dos Aposentados.
Dessa vez não teve bingo, por outro lado
os cumpadis e as cumadis puderam dançar
a tarde toda, comendo pipoca, bebendo
quentão e se lembrando da infância lá no
caminho da roça, com alguns vestidos até a
caráter.
A brincadeira foi muito divertida e arrancou
o sorriso de muita gente que aproveitou
o momento para rever os amigos, contar
piada, dançar e botar a conversa em dia.
Segundo a diretora Erika Otaguiri,
responsável pela organização das OLT’s em
nosso sindicato, “A festa foi organizada com
muito carinho para estes servidores que já
dedicaram tantos anos de serviço por nossa
cidade”, comentou.
Acompanhe um pouquinho mais dessa
festa.

Seu Angelo Caires entrega presente para
Izaias Moreira

Os aposentados aproveitaram para "levantar
poeira"

Muitos quitutes para adoçar a festa

Os casais se divertiram no dois para lá, dois
para cá

Servidor Ivair Antonio com os diretores do
Sindserv

As caipirinhas do Arraiá: Diretora Erika e a
servidora Jesuina

Dona Ideide Santina também foi presenteada

A servidora Kika também foi sorteada

Servidora Sonia Maria com o brinde recebido

Servidor Antonio Lopes Pedroso

Servidora Neide Alves Correia

Outro brinde para Mathilde Vieira

Servidora Erika Melnik com os diretores do
Sindserv
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Sindserv convida servidores da Saúde para
participar da OLT deste mês
No mês de julho, a OLT da Saúde
acontecerá no dia 24 e a participação
dos representantes de todos os locais de
trabalho é muito importante para manter a
categoria informada sobre os andamentos
das nossas reivindicações.
Celso Bertho e Fabiane Midori, ambos
servidores da UBS do Gavetti comentam da
importância da participação do trabalhador
nesse processo. “É importante que o
servidor da base participe das reuniões,
quer sejam elas realizadas na base com os
diretores do sindicato, nas assembleias ou
nas OLT’s." "Precisamos da presença maciça
dos servidores para findar as negociações
fortalecer nossa categoria”, comentaram os
servidores.

O que esperar do IDEB?
Todos sabem da importância dos
índices do IDEB para o Município e que
ele é realizado para estabelecer o nível
e a qualidade da educação em nossa
cidade.
Também é fato que para que os índices
sejam mantidos ou elevados é preciso
que os alunos e professores tenham
suporte e estrutura.

Sendo assim, como será possível
garantir ou melhorar a qualidade de
aprendizagem das crianças sabendo
que grande parte das escolas encontra-se em condições precárias, umas até
sem nenhuma condição de estarem
funcionando, com problemas elétricos,
hidráulicos, predial, dentre outros.
Se não bastassem todos estes

problemas, existe um que podemos
considerar imprescindível e
extremamente agravante que é a falta
de professores em todas as unidades
escolares, inclusive os CMEIS.
A questão é: quem vai ser
responsabilizado por estes resultados
caso não seja o esperado? Mais uma
vez será o professor?
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Você sabe agir diante de uma pessoa com
uma crise convulsiva?

Anuncio

fonte: www.einsten.br
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Servidores trabalham sob sol e chuva para reabrir
Usina de Asfalto
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Sindserv| |Março
Julho 2013

Os servidores do departamento de Obras
mostraram mais uma vez que não brincam em
serviço e também mais uma vez graças ao seu
empenho e dedicação não vão deixar que a
cidade entre em colapso.
No mês passado foi noticiado que a Usina de
Asfalto do município foi fechada pelo Ministério
do Trabalho por falta de condições mínimas para
que os servidores desenvolvessem suas funções.
No processo foi relatada a falta de estrutura
como refeitórios e banheiros, além da falta de
distribuição de EPI’s para os servidores.
Ao invés do município contratar uma empresa
terceirizada para efetuar os reparos exigidos pelo
MTE, como geralmente faz, o secretário de obras
decidiu usar da força dos próprios servidores, que
mesmo sob sol e chuva conseguiram em tempo
recorde cumprir as exigências e reabrir a usina de
asfalto no momento que Londrina mais precisa.
Agora estes mesmos servidores estão nas ruas
realizando as operações tapa buracos para tentar
amenizar os estragos que a chuva causou no
deteriorado asfalto de nossa cidade.

Sindserv inicia sua 8ª turma de Pós-Graduação
No dia 22 de junho na Sede da UGT Norte
aconteceu a aula inaugural do curso de
Pós-Graduação em Vigilância Sanitária,
Epidemiológica e Ambiental, oferecida
pelo Sindserv em parceria com a NSE/
INTESP.
Na oportunidade o presidente Marcelo
Urbaneja deu boas-vindas aos alunos.
A diretora do Sindserv, Pilar, relata que foi
procurada por servidores sindicalizados
interessados em cursar uma pós nessa área
e que de imediato realizou contato com a
NSE/INTESP para viabilizar o curso.
Segundo Pilar, “o subsídio nas
mensalidades oferecido, foi atrativo para os
servidores, além da qualidade e confiança
do Núcleo Superior de Ensino (NSE),
parceiro do Sindicado há anos”, revelou.
As aulas acontecem quinzenalmente aos
sábados no auditório da Vila da Saúde.
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que passa o servidor no seu dia a dia de trabalho
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Em matéria veiculada no último
domingo, p. 4, folha Política, do Jornal
Folha de Londrina, com título “Dobra
Número de Denúncias à Corregedoria”,
foi mencionado que, somente este ano
(de janeiro a junho), a Corregedoria
Geral do Município (COGEM) recebeu
105 denúncias, contra servidores,
fato este que demonstra claramente
a situação em que se está exposto o
servidor público, em especial, os do
Município de Londrina.
A administração municipal passou
por turbulências em recentes gestões,
com prisão de secretários, vereadores
entre outros agentes políticos e
servidores. Este quadro leva a uma
grande preocupação deste Sindicato
dos Servidores Sindserv-Ld, de modo
que sempre que temos a oportunidade
de falar aos servidores, fazemos alertas
quanto ao risco de se expor a uma
situação que poderá levá-lo a sofrer um
processo, seja administrativo, cível ou
penal, podendo, inclusive, dependendo
da conduta deste servidor, responder
nas três esferas ao mesmo tempo.
Um exemplo é o famoso “jeitinho” onde
na esmagadora maioria das vezes o
servidor pratica uma ação no serviço
público “sem” má intenção, tentando
mostrar boa vontade ou até mesmo
por “pena” daquele cidadão que busca
socorrer-se do serviço público, todavia,
por falta de aparato ou condições, não
consegue a contento o serviço que
procurava, de modo que o servidor
ultrapassa os limites de atuação para
ajudar este cidadão.
Todavia, na hora que está sofrendo
processo, sua boa ação não é levada em
consideração, porque a administração
pública está vinculada ao príncipio da
“Legalidade”.
Mas, o que vem a ser este tal Princípio
da Legalidade tão falado no dia a dia da
vida pública?
De modo simples, nada mais é do que
um comando para que se faça somente
aquilo que diz a lei, ou seja, se não está
na lei não pode e não deve ser feito!
Muitas vezes este impedimento de
praticar o ato ou até de não praticá-lo, não é bem visto aos olhos da
população, pois ela acredita que o
servidor simplesmente não pratica
certa ação porque “não quer”, seja
por preguiça, má vontade, pirraça,
perseguição, má-fé, entre outros
pensamentos, uma vez que desconhece

estes limites que a lei impõe aos
servidores.
Imagina ele (cidadão), na sua ideia
simplista que, se estivesse no lugar do
servidor, certamente praticaria o ‘ato’ ou
a ‘ação’ de qualquer forma ou maneira.
Esta é a ótica do cidadão comum que,
como dito, não entende a burocracia do
serviço publico.
Somente a título de exemplo,
relacionamos a gama de crimes que
estão dispostos no Código Penal
na seção dos crimes praticados
por funcionário público contra a
administração pública:
Peculato – Art. 312; Peculato
Mediante Erro de Outrem – Art.
313; Inserção de Dados Falsos
em Sistema de Informações – Art.
313-A; Modificação ou Alteração
não Autorizada de Sistema de
Informações – Art. 313-B; Extravio,
Sonegação ou Inutilização de Livro
ou Documento – Art. 314; Emprego
Irregular de Verbas ou Rendas
Públicas – Art. 315; Concussão –
Art. 316; Corrupção Passiva – Art.
317; Facilitação de Contrabando ou
Descaminho – Art. 318; Prevaricação –
Art. 319; Condescendência Criminosa
– Art. 320; Violência Arbitrária – Art.
322; Abandono de Função – Art.
323; Exercício Funcional Ilegalmente
Antecipado ou Prolongado – Art. 324;
Violação de Sigilo Funcional – Art.
325; Violação do Sigilo de Proposta
de Concorrência – Art. 326;
Existem ainda, outros crimes a que
se expõe o servidor e que podem
levá-lo a ser processado por “Crime
de Improbidade Administrativa”, com
sérias consequências para a vida do
servidor, seu patrimônio pessoal, seus
direitos. Dos crimes relacionados acima,
tomaremos apenas um pra exemplificar,
cuja pena que pode ser imposta a
um servidor em caso de erro grave é
tamanha.
Veja que não se trata de conduta rara
ou distante de nossa realidade ou do
dia a dia, sendo tipificada no art. 313-A
do Código Penal e que foi introduzido
no ordenamento jurídico pela Lei
9.983/2000, cujo artigo assim menciona:
“Art. 313-A - Inserir ou facilitar o
funcionário autorizado, a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir
indevidamente dados corretos nos
sistemas informatizados ou bancos
de dados da Administração Pública

com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou
para causar dano - Pena - reclusão, de
2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.
Observem que o artigo 313-A no
interpretar dos tribunais criminais é
de mera conduta do servidor de modo
que a inserção, alteração ou exclusão já
configura o crime, pouco importando se
o ato praticado fez com que ele levasse
vantagem indevida ou não, sendo isto
suficiente para este ser processado e
punido.
Deste modo temos alertado aos
servidores em geral que, de forma
alguma, pratiquem atos temerosos,
pois, quando houver dúvida em
tomar certa atitude no desempenho
da função, procure esclarecer junto
ao chefe imediato, assim você divide
responsabilidades e a chance de errar
reduz significativamente.
Do mesmo modo, quando a ordem do
chefe imediato parecer manifestamente
ilegal , se recuse a praticá-la, pois é
seu direito e se houver insistência
para que o faça, exija que seja por
escrito e jamais verbal, pois é sabido
que na maioria das vezes, quando a
ordem é manifestamente ilegal, é dada
verbalmente para não deixar registro;
Outro fato relevante que a historia
comprova é que, quanto mais
problemática ou turbulenta for a
administração de um determinado
governo, com serviços precários
à população, falta de remédios,
profissionais, equipamentos,
maquinários, maiores são os riscos
de o servidor se expor a erros e sofrer
processos, pelo grande número de
cobranças, reclamações e desabafos
despejados diariamente pela população
sobre os ombros do servidor público,
uma vez que é este que aparece lá na
ponta do atendimento e no primeiro
contato com o cidadão, sendo raras
vezes ou quase nunca o “Político do
Mandato” .
Por isso lembre-se, a regra no serviço
público é a do formalismo, ou seja, as
ordens devem vir acompanhadas de
registro escrito, fundamentadas, com
exceção daquelas de mero expediente,
corriqueiras, porque na hora da
apuração de irregularidades, o que vale
mesmo é o popular “preto no branco”!
JULIO RIBEIRO DE CASTRO*
É ADVOGADO DO SINDSERV-LD
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Terezinha:
33 anos de uma vida
dedicada à educação
Nascida em Santa Fé na década de
50, filha de Calimério e dona Ana,
Terezinha Rocha sempre sonhou
em ser professora, mesmo seus pais
tendo pouco estudo as brincadeiras
de escolinha com suas irmãs na
área rural, da cidade onde morava,
levaram as quatro meninas a se
tornarem professoras.
Este sempre foi o sonho de
Terezinha, pois a vontade do pai era
que se tornasse médica. Porém o
sonho da servidora falou mais alto.
Acredita que o pouco estudo de
seus pais a motivaram. Em 1974 deu
início à concretização de seu sonho
quando, com 19 anos, começou a
dar aulas.
Em 1975, a jovem professora
Terezinha veio para Londrina
para cursar Artes na UEL e
ficou hospedada junto às irmãs
claretianas, onde teve a honra
de conviver com a Madre Leônia
Milito, antes de sua morte em 1980.
“Nesse período, além de estudar eu
também dava aulas na escola das
irmãs.”
Em 1980, ela é aprovada em um
concurso no município e deste
momento em diante tem início sua
jornada como servidora municipal
nas salas de aula.
Nestes mais de trinta anos de
profissão, a professora diz que sua
maior felicidade é quando depois
de algum tempo seus ex-alunos a
reconhecem na rua e param para
conversar. “São tantas pessoas
que me reconhecem e dizem que
foram meus alunos e que hoje são
professoras, advogados, médicos,
isso é o mais gratificante para mim
e creio que para qualquer professor,
seu trabalho teve resultado”,
argumenta.
Por outro lado, nem tudo são flores
nessa carreira, ao mesmo tempo
em que muitos de seus alunos

conseguiram
evoluir em suas
vidas, outros
porém, acabaram
migrando
para o lado da
criminalidade
e das drogas.
“Fui assaltada na
minha casa e um
dos assaltantes
foi meu aluno,
acho que ele não
me reconheceu,
talvez por
conta de estar
drogado, mas
eu o reconheci,
infelizmente não conseguimos
mudar o mundo, mas tenho certeza
que fiz a minha parte”, revela.
Além do trabalho com as crianças,
ela também já trabalhou com
adultos no EJA, “tem uma senhora
de 90 anos que me ama e ela sempre
teve vontade de aprender e eu a
ensinei, isso é um presente na minha
vida”.
Ela diz que apesar das dificuldades
de conciliar sua profissão com
a família, por conta da falta de
estrutura na escola, ela deixa tudo
de lado para ser uma espécie
de psicóloga para seus alunos.
“Muitas vezes eles chegam aqui
com vontade de desabafar sobre
problemas que enfrentam dentro
de casa e, apesar de pequenos, eles
compreendem muitas coisas, mas
não têm como extravasar e acabo
fazendo esse papel”, diz. Outro
fato interessante revelado é que a
professora gosta de trabalhar com
crianças com perfil social mais baixo,
porque “me identifico mais com elas,
pois em uma escola particular as
crianças não precisam tanto assim,
agora para esses meus alunos, esses
sim precisam de bons professores

e acredito que é meu papel na vida
delas”.
Essa paixão pela educação pode ser
evidente por dois fatos significativos
em sua carreira, o primeiro é por
nesses 33 anos de magistério onde
sempre permaneceu em sala de
aula e nunca ocupou nenhum outro
cargo na Administração. O segundo
fato é que a professora poderia já
estar aposentada desde o ano de
2000. “Poderia sim estar em casa ou
em qualquer outro lugar, mas prefiro
ficar aqui com as crianças, pois sei
que posso fazer a diferença na vida
delas”, disse emocionada.
“Não me aposentei ainda porque
acredito que não consigo viver
sem o aconchego, sem o carinho
das minhas crianças. Normalmente
trabalho perto da minha casa e
sempre que saio na rua a criança
grita: – Ô professora! E eu gosto
muito disso e o dia que eu ficar sem
esse carinho, irá ficar um vazio em
mim”, conta a professora.
Hoje Terezinha trabalha nas Escolas
Municipais Mábio Gonçalves
Palhano e Eugênio Brugin. É mãe
de dois filhos, Rafael e Thiago e
atualmente mora com o caçula.
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Sindserv junto à UGT no Dia Nacional de Luta
No dia 11 de julho, mais uma vez o Brasil
parou frente às manifestações sociais, só
que desta vez promovidas pelas centrais
sindicais. O movimento levou milhares de
trabalhadores às ruas das grandes cidades
do País para mostrar sua força e organizar
uma série de reivindicações que antes
estavam espalhadas em meio à população.
Em Londrina, a manifestação começou no
início da manhã no calçadão municipal
e concentrou em torno de 300 pessoas
de diferentes centrais sindicais e suas
lideranças que se revezaram no microfone
para levantar as reivindicações dos
trabalhadores.
O Sindserv esteve presente com seus
diretores, representando todos os servidores
públicos municipais, bem como a liderança
da UGT Regional Norte, presidida pelos
servidores Marcelo Urbaneja e secretariada
por Éder Pimenta.
O professor Julio Cezar, diretor do
Sindserv, tomou a palavra e defendeu
melhores condições para os trabalhadores,
bem como mais respeito e dignidade
para os profissionais da educação que
são responsáveis diretos pelo futuro
educacional deste país.
As bandeiras, pautadas pela classe
trabalhadora, foram do combate implacável
à corrupção até ao pedido de arquivamento
do Projeto de Lei nº 4330, que trata da
terceirização e tramita na Câmara dos
Deputados, em Brasília.
Urbaneja, presidente do Sindserv e da UGT
Regional Norte, pediu apoio da população
como um todo para a luta em prol de uma
sociedade mais justa e digna, onde os
trabalhadores pudessem ser respeitados e
remunerados adequadamente. “Essa não é
uma luta de apenas um grupo de pessoas,

ou de apenas uma categoria e sim uma luta
pelos direitos de toda uma nação, o Brasil
começou a acordar, mas ainda há muito a
ser feito para que consigamos mudanças
significativas que mudem esse país”,
finalizou.
Na pauta organizada pelas centrais sindicais
estão:
1. Prioridade absoluta para a melhoria
imediata dos serviços de saúde, educação,
segurança pública e transportes.
a. Investimento maciço na formação
e qualificação de novos professores,
profissionais de saúde e policiais, com
valorização salarial;
b. Construção de novos hospitais, escolas,
sistemas de mobilidade urbana e estruturas
policiais técnico-científicas, bem como a
qualificação dos já existentes;
2. Fim do Fator Previdenciário, com a
derrubada imediata do veto presidencial;

3. Atualização da tabela do Imposto de
Renda (defasada em 70%);
4. Recuperação das Perdas do FGTS
(roubado em 88,3%);
5. Redução imediata da jornada de trabalho
para 40 horas semanais.
6. Fim do Voto Secreto dos Parlamentares;
7. Fim do Foro Privilegiado;
8. Criação da Lei de Responsabilidade
Política e Social, que obrigue os governantes
a cumprirem seu programa de governo, sob
pena de ficarem inelegíveis;
9. Por uma auditoria independente dos
gastos públicos para a Copa e as Olimpíadas;
10. Garantir o término dentro dos prazos
e orçamentos iniciais de todas as grandes
obras de infraestrutura, com investigação de
todas as denúncias de corrupção e desvios;
11. Não à PEC 37 (que restringe o papel
investigativo do Ministério Público em casos
de corrupção);

